
voluntários criando e editando mais de 5,3
milhões de verbetes de enciclopédia em
mais de cem idiomas. Seria ingenuidade
subestimar o homem que fundou o sexto
maior site do mundo.

Ou Wales está delirando? A Wikia é uma
empresa iniciante com poucos funcionários
e US$ 4 milhões em fundos de investimentos
privados, competindo com a mais extraordi-
nária história de sucesso corporativo da era
da internet. O Googie controla aproxima-
damente 50% do mercado de busca norte-
americano. Já se defendeu contra ataques
de muitos bilhões de dólares do Yahoo! e
da Microsoft. Teve receitas de quase US$ 10
bilhões no ano passado e lucro de US$ l bi-
lhão somente no último trimestre. Ele pode
aproveitar a energia de 10 mil funcionários,
incluindo os dois co-fundadores, ainda jovens

e brilhantes. Sem contar que detém mais
de US$ 10 bilhões em caixa e títulos nego-
ciáveis, além de ações no valor de cerca de
US$ 150 bilhões. Atualmente, parece que to-
dos no Vale do Silício querem trabalhar para
o Googie ou vender para ele suas empresas
novatas, como o YouTube fez há não muito
tempo, por US$ 1,65 bilhão em ações.

De qualquer modo, a Wikia está crescendo
ainda mais rapidamente e pode se tornar
uma criação maior. Seus 500 mil artigos já a
fazem maior do que a Wikipedia francesa, e
seu momentum a ajudará em breve a ultrapas-
sar a Wikipedia alemã, para então entrar em
disputa com a Wikipedia inglesa.

A vulnerabilidade do líder
Apesar de sua riqueza e mística, o Googie

é surpreendentemente vulnerável, criando



uma oportunidade para um sujeito como
Wales. O Google não tem um método
de reter clientes eficiente como o dos pri-
meiros líderes do mercado da tecnologia
da informação: uma vez que se está usando
o sistema operacional da Microsoft ou uma
base de dados da Oracle, mudar para um
software rival significa um custo considerável
em tempo e dinheiro, bem como problemas
incalculáveis. Contudo, tentar um mecanismo
de busca diferente do Google envolve nada
mais do que digitar uma pequena palavra
diferente na barra de endereços do navega-
dor de internet.

Além disso, estudos mostram que os
usuários estão desapontados com os atuais
mecanismos de busca e consideram o Google

apenas pouco melhor que seus concorrentes.
Em um estudo cego realizado pelo acadê-
mico lingüístico francês Jean Véronis e seus
alunos, o Google e o Yahoo! empataram
na satisfação dos usuários com seus resul-
tados: os dois obtiveram uma vergonhosa
nota 2,3, de um máximo de 5. Em apro-
ximadamente 28% do tempo, os usuários
disseram que todos os resultados de busca
que receberam de ambos os mecanismos
eram "totalmente inúteis", dando notas
bem baixas, de 2,8 e 2,9, até mesmo para
os primeiros links listados pelo Yahoo! e pelo
Google, respectivamente. Em cerca de um
quarto do tempo, eles não encontraram
o que consideravam ser um bom resulta-
do em qualquer um dos dois mecanismos
de busca.



Um desafio de longo prazo
Como, é que Wales fará isso? Nem ele

mesmo sabe -pelo menos, não ainda. Essa é
uma parte do processo de colaboração em
massa. Quando Wales iniciou seu projeto
de enciclopédia eletrônica em 2001, come-
çou encomendando artigos de especialistas
e submetendo-os à revisão de pares antes
de usar a abordagem bem mais rápida de
deixar qualquer um escrever e editar. E ele
lidou com os problemas que surgiram, como
precisão e vandalismo, enquanto seguia em
frente [embora haja notícias de que ele está
agora centralizando mais a Wikipedia]. Dessa
vez, com o Search Wikia, está começando
com uma idéia intrigante e um convite à co-
munidade da internet para participar de sua
formulação de maneiras inesperadas.

A comunidade
respondeu de for-
ma bastante entu-
siasmada até agora,
surpreendendo até
Wales. "Eu pensei
que colocaríamos
alguns desenvolve-
dores e brincaría-
mos um pouco com
isso para ver no que

daria", confessa ele, "mas agora existe uma
imensa comunidade de desenvolvimento
que está muito interessada." Como diz Gil
Penchina, presidente-executivo escolhido a
dedo por Wales para liderar a Wikia: "Desde
que a notícia vazou, as pessoas têm feito fila
dizendo: 'Deixe-me entrar"'.

E o calibre dessas pessoas é bem alto: elas
vão desde Mark Schellhase, de 13 anos, um
garoto prodígio de Gaithersburg, Maryland,
até William Surowiec, de 64, que ama pro-
gramação e fez isso todos os dias em uma
carreira de 42 anos até seu cargo em uma
empresa de publicidade de Nova York ser
extinto no ano passado. Surowiec pensou
em aposentar-se, conta ele, mas, "francamen-
te, a idéia é horrível. Eu quero codificar. Eu
quero estar no meio da ação, fazer parte de
uma equipe competindo para fazer algo in-
teressante e fazê-lo bem". Estão nessa equipe
dois alunos de doutorado, um deles Gérard
Dupont, de Rouen, França, que têm traba-
lhado em tecnologia de busca. "Quando eles
terminarem suas dissertações, provavelmente

vão procurar emprego no Google", diz Wales,
"mas por enquanto não têm acesso à pesquisa
real avançada de lá, então estão felizes em
participar de um projeto experimental com
outras pessoas. Isso é muito legal."

Wales também tem a idéia meio radical de
juntar os rivais do Google para ultrapassar o
gigante da busca. "Outra coisa que estamos
procurando são algumas das empresas de
busca do segundo escalão", admite ele. "Nós
conversamos com pessoas diferentes —não
posso dizer quem-, perguntando-lhes se es-
tariam melhor participando de um projeto
que ajude os resultados de busca de quali-
dade a se tornar uma commodity." A idéia é
que ninguém sozinho pode competir com
os recursos do Google para chegar perto no
que diz respeito à qualidade da busca, mas,
juntos, seria possível anular isso e competir
em relação a marca e interface de usuário. No
início do ano, houve rumores de que a Wikia
estaria em conversas com a Ask.com.

A Wikia precisará de toda a ajuda que
conseguir, pois construir um grande meca-
nismo de busca é bem mais assustador do
que produzir uma enciclopédia. Grandes
empresas como Google e Yahoo! indexam
dezenas de bilhões de páginas da internet
(o Google proclamava, orgulhoso, o número
real que havia atendido -como o McDonaWs
com os hambúrgueres- até que essa cifra se
tornou grande demais para ser possível ras-
treá-la com qualquer tipo de confiabilidade).
Buscar na rede exige força computacional,
e é por isso que o Google tem uma quanti-
dade enorme de computadores em rede em
vastos depósitos. Requer também um poder
cerebral excepcional, motivo pelo qual o
Google atraiu um impressionante quadro
dos melhores cientistas da computação para
escrever os sofisticados algoritmos que fa-
zem a diferença entre resultados realmente
úteis e lixo. "Jimmy Wales está subestiman-
do completamente quão difícil é fazer bus-
ca", afirma Danny Sullivan, editor-chefe do
SearchEngineLand.com.

Wales terá de replicar o que o Google já fez
antes que possa tentar ultrapassá-lo. Precisará
de máquinas para gerar resultados de busca
antes que pessoas possam checá-los e mexer
neles. Ele está começando apoiando-se nos
projetos de busca Nutch e Lucene, de código
aberto, que replicaram com sucesso muito da



mecânica vital debaixo do capo. Mas Wales vai
necessitar de mais, razão pela qual talvez adote
uma abordagem de longo prazo. "Se você está
criando uma comunidade, um site comunitário
saudável, isso leva tempo", diz ele.

Personalidade conta, e muito
Jimmy Wales, de 40 anos, é cheio de con-

tradições fascinantes. O maior mistério pode
ser como ex-negociador de opções de ações
e autoproclamado seguidor do objetivismo,
filosofia de Ayn Rand -combativo elitista que
glorificava o indivíduo capitalista e heróico e
denegria as massas incultas e invejosas- que se
tornou a força norteadora por trás de um site
coletivista freqüentemente criticado por sua
"mentalidade de turba". Wales é tão objetivis-
ta que sua filha Kira, de 6 anos, foi batizada
em homenagem à heroína do primeiro conto
de Rand, We the Living. Mesmo assim, ele tem
sido criticado por ser o equivalente a um
maoísta da rede e gosta de brincar vestindo
paletós de tecido vermelho no estilo Mão em
aparições públicas.

Durante o tempo que passo com Wales,
ele lentamente revela as diferentes camadas
de sua personalidade. Na base, existe uni
nerd gentil que quase sempre usa palavras
como "divertido" ou "engraçado" e parece
ser genuinamente dirigido pelo puro desafio
intelectual, e pelo idealismo de espírito públi-
co de seus projetos. Ele carrega um assistente
digital pessoal Sidekick, pois "sou um cara do
tipo não-corporativo. Parecia que... sei lá...
eu teria de comprar um terno se tivesse um
BlackBerry". No entanto, diz isso trajando
um blazer risca-de-giz, bem à Ia Wall Street,
tendo acabado de chegar de uma aparição
no MarketWatch (ele subverteu a aparência
com uma gola rulê roxa).

Wales checa seus e-mails e mensagens ins-
tantâneas obsessivamente, mesmo nos mo-
mentos em que está esperando o balconista
preparar seu café. "Se eu paro em um sinal
vermelho, checo os destaques das notícias,
apesar de tentar não fazer isso muito. Mi-
nha esposa não aprova esse tipo de coisa no
carro enquanto dirijo." Dessa maneira, ele é
como seu amigo tecnonerd Craig Newmark, da
Craigslist (que fica de olhos esbugalhados de
espanto com Wales, dizendo que "a Craigslist
é para o momento, mas a Wikipedia é para
gerações"). Diferentemente de Craig, no en-

tanto, Jimmy é desembaraçado socialmente,
um charmoso quieto e comunicador eficaz.

Mas esse é apenas o início de suas apa-
rentes contradições. Apesar de muito rico
-ganhou tanto dinheiro em Wall Street já no
início de seus 30 anos que não precisaria mais
trabalhar-, Wales é um pão-duro confesso
que vive em uma modesta casa térrea em St.
Petersburg, Flórida, e passou a metade da
última década trabalhando de graça para um
site dedicado ao acesso livre ao conhecimento
humano. Ele é tanto um outsider como um
insider. "Todo nosso mundo social gira em
torno de minha filha", diz, mas, "profissional-
mente, conheço mais pessoas em Londres do
que na Flórida". E aprecia encontrar-se com
celebridades dos negócios, da política e da
cultura pop. Ele ficou encantado quando sua
filha voou em um
helicóptero com os
Carter e o ex-pre-
sidente disse que
usava a Wikipedia
todos os dias.

"Jimmy é um
suje i to m u i t o
competitivo", diz
o especialista Don
Tapscott, que o co-
nheceu enquanto
realizava pesquisas
para seu livro best-
seller Wikinomics
(ed. Nova Frontei-
ra) . "E ele é um de-
fensor ferrenho de
suas idéias." Afinal,
Wales nunca coope-
rou com os esforços
chineses em censu-
rar a internet, mesmo enquanto o Google, o
Yahoo! e a Microsoft concordaram.

Liderança do século 21
A fé das pessoas em Wales provém de suas

habilidades de liderança, freqüentemente
esquecidas. "Jimmy realmente deixou as mãos
fora dos típicos botões de controle que um
administrador usaria para comandar uma
empresa [como a Wikipedia]", comenta Hen-
ri Poole, veterano empreendedor da rede
que está no conselho de administração da
Free Software Foundation e conhece Wales
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pessoalmente. "Ele
é um diplomata
do ciberespaço e
um mestre nisso."
Como prova, Poole
diz que uma razão
para o sucesso de
Wales na Wikipe-
dia era como ele
deixava os "wikipe-

dianos" criar diferentes tipos de estruturas
de governança para que se adequassem à
cultura de cada país. "Ele tem a confiança
de soltar as rédeas", acrescenta Tapscott. O
sucesso ou insucesso de Wales virá de quão
bem ele encorajar a inventividade de sua
comunidade.

Jimmy Wales é um campeão quando se tra-
ta do idealismo de espírito público do código
aberto e enfatiza que as entranhas do Search
Wikia serão "transparentes" a todos -em vez
de secretas, como as do Google. Ele encara
isso filosoficamente. "Trata-se de informação
básica, fundamental sobre o mundo. Precisa
ser neutra, e deve existir um diálogo público
responsável e transparente sobre como ela
é criada." Se os processos fossem abertos à
inspeção e debate, Wales acha que as pessoas
confiariam mais nos resultados. "Eu confio
razoavelmente no Google", diz ele, "mas isso
é como dizer que tenho um político predileto.
Ainda quero certa transparência em como o
governo é gerenciado, mesmo que eu confie
na pessoa que está agora no poder."

E esse senso de missão grandiosa e crença
profundamente arraigada que pode tornar
Wales o mais perigoso dos muitos desafian-
tes no negócio de busca na internet. Entre

2002 e o terceiro trimestre de 2006, mais de
170 empresas de busca iniciantes receberam
mais de US$ l bilhão de investidores. Muitas
dessas novatas estão simplesmente esperando
poder pegar uma saborosa migalha do bolo
de anúncios de busca de US$ 20,7 bilhões. A
estratégia mais promissora parece ser concen-
trar-se em um nicho que o Google esquece -a
Zillow, por exemplo, se especializa em busca
de anúncios de venda de imóveis.

Wales, por sua vez, está tentando algo
muito maior e bem mais ambicioso. Eleja
reuniu um exército de voluntários que estão
contribuindo para a Wikia e que também
podem agora ser alavancados para o projeto
de busca. Contudo, não é a primeira vez que
se tenta construir um mecanismo de bus-
ca "movido a pessoas" como esse; a maioria
dos que o fizeram, porém, sumiu ou caiu na
obscuridade —Infrasearch (apoiado pelo co-
fundador do Netscape, Marc Andreessen),
Magellan, Open Directory Project. A rede se
tornou tão grande que hoje consegue revisar
apenas uma lasquinha dela, problema que
seguramente será enfrentado pelo Search
Wikia de Wales —e uma das razões pelas quais
a abordagem do Google saiu vencedora. A
inovação mais brilhante do Google, idealizada
pelos co-fundadores Larry Page e Sergey Brin,
foi a de os mecanismos de busca classificarem
as páginas da rede baseados parcialmente
no número de outras páginas que se ligam a
elas, um indicador de relevância, utilidade e
importância (porém manipulável).

O apelo da alternativa
Se a Wikia conseguir encontrar uma so-

lução melhor, existe boa chance de ganhar
popularidade real. Entretanto, há um grande
"se", adverte Peter Wayner, autor de Freefor
Ali, uma história do movimento do software
de código aberto.

Roma caiu, o Império Britânico caiu, e
é possível que o Google caia também. Dessa
vez, quando Jimmy Wales tentar competir
com Larry Page, ele pode perder. Ou pode
vencer. De qualquer jeito, será uma viagem
emocionante. •
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